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Ladokkonsortiets styrelse har tagit fram ett förslag till ny strategi för systemet Ladok
och dess tjänster.
Parter i Ladokkonsortiet bereds nu tillfälle att yttra sig över förslaget.
Om ni avstår från att lämna synpunkter önskas besked även om detta.
Remissvaren skall ha inkommit senast 2019-03-25, helst i elektronisk form under
adress info@ladok.se .
Missivet innehåller en beskrivning om bakgrunden till strategin och hur förslaget tagits
fram.
Bakgrunden till förslaget
Senaste strategidokumentet för Ladokkonsortiet beslutades 2013-05-17 och sträckte sig
fem år framåt. Ladokstyrelsen initierade arbetet med en ny strategi under 2018 men
ansåg att Ladok3-projektet och införandet av det nya systemet på alla lärosäten skulle
slutföras, innan en ny strategi antogs.
Under hösten 2018 startade en utredning om det framtida ägandet och styrningen av
Ladok. Detta medför att strategiförslaget innefattar systemet Ladok och de tjänster som
tillhandahålls tillsammans med systemet men däremot inte frågor om Ladokkonsortiet.
Framtagandet av förslaget
Arbetet med att ta fram ett förslag till strategi började under våren 2018 med att
inhämta förslag. Dessa sammanställdes och en del tydliga utvecklingsområden
identifierades. Den 6 november 2018 inbjöds SA-chefer, IT-chefer, Planeringschefer och
studenter till en strategidag, där sammanlagt 40 personer deltog. Där diskuterades de
identifierade utvecklingsområdena och en gemensam behovsbild formades. Resultatet
från dagen sammanställdes. Utifrån det så har målområden för Ladok formulerats i
förslaget till ny strategi. Ytterligare dialog har förts med SA-chefer den 28 november där
Ladoks roll diskuterades. Ladokkonsortiets styrelse har sedan behandlat förslaget innan
det nu skickas på remiss.
Under framtagandet av strategin beslutades att, om Ladok ska integrera en extern Esigneringslösning och om Ladok ska tillhandahålla processbeskrivningar för
verksamheten, inte ska vara målområden för denna period. Vidare har det också
diskuterats att Ladok ska tillhandahålla underlag till utbildning av användare däremot
inte allt utbildningsmaterial som lärosätena behöver.
För att få en överblick över vad systemet Ladok innehåller vid början av 2019 och vilka
tjänster som tillhandahålls har en sammanställning gjorts på ladok.se.
ladok.se/nulagesbeskrivning
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